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H usvét.
A keresztény világ husvétjét az
Üdvözülésbe vetett hit eszméjének
kálváriája előzte meg. Az Igazság
teljes érvényesülése előtt a megaláz
tatás tobzódott. Sötétség uralkodott,
mondja az írás — mielőtt a Világos
ság föltámadt volna.
Az igazság világosságát azóta is
egyre üldözi az emberiség. Azok,
akik elérni akarják, hogy részesek
legyenek benne éppen úgy, mint azok,
akik azért akarják, hogy megelőzzék,
mert szemüket bántja.
A mi politikai helyzetünk nagyon
hasonlít ahhoz, amit kálváriajárásnak
nevezünk és a kavarodásban tény
kedő pártok törekvése ahhoz, amit
az igazság után való hajszát jel
lemzi.
Minden párt utat tör a csoportok,
a tömegek között, minden párt célja
az Igazság, csak a végcél nem bon
takozott még ki teljesen, mert itt ott
alig lehet tudni, hogy azért akarják-e
hogy éljenek vele, avagy azért-e,
hogy keresztre feszítsék.
Mert az Igazsággal való közösség
jogosultságától elállni egyik párt sem
hajlandó. Minden rész magának sajá
títja azt ki teljesen és minden rósz
megfosztani törekszik a többit annak
még a látszatától is, ami a köztudat
előtt az Igazság utján való haladás
jellegét viseli.
Egyedül üdvösnek és igaznak nenezi magát az a párt, mely a haza
ellenségeivel szövetkezik, látszólag,
hogy a békét teremtse meg abban a
talajban, amelybe már előzőleg és
egyetértőén a visszavonás magvát
hintették el, amely a műveletlen tö
megek szervezete felhasználásával uj
alapokat kíván a jövőre nézve le
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rakni és nem gondolja meg, hogy ez
az uj irány nem építkezésre, csak
rombolásra lehet alkalmas és hogy
az magát a szülő pártot is el fogja
söpörni.
És ugyancsak üdvös és egyedül
igazságosnak vallja magát az, amely
az előbbivel szemben a tiszta magyar
faj előtérbe tolásával a többi nem
zetiség szereplését megtörni törek
szik és végül ugyanazt hirdeti az a
párt is, amely az alacsony pártszem
pontok mellőzésével, a nyelvi, szü
letési, felekezeti s kicsinyes korlátok
lerombolására vállalkozik, mondván :
ne ott keressétek a mi közös nagy
igazságunkat, ahol utaink mindjárt az
első lépéseknél elágaznak, hanem ott
ahol közös érdekeink felé egy csa
páson haladhatunk. És ne azért haj
szoljátok Igazságtokat, hogy azt a
magatok érdekeinek alárendeljétek,
hanem azért, hogy annak világossá
gából mindenki egyformán része
sedjék.
A béke, a kölcsönös egyetértés,
a mérséklet az utóbbi irány sajátsá
gai s ezek az erények legjobban fe
lelnek meg az Igazságnak is, amely
a béke és szeretet hirdetésével ré
gen az ellenszenvet és gyűlöletet, a
megaláztatást, az Ítéletet, majd meg
a halált hivta ki maga ellen, amely
a békétlenség, ellenszenv és a fana
tikus szenvedélyesség közepette is
erősen állott meg, amely az ítéletnek
alávetette magát: meghalt; de meg
nem tört, — mert föltámadott.
És ha azt a lármázó, izgató, vért
szomjazó csoportot keresni akarnók
a mi politikai nagyhetünk napjaiban,
szintén könnyen fölfedeznők azt azok
között, akik legbongosabbak a feszítsd
meg kiáltozásában, akik türelmetlen
| szenvedélyességgel és gyűlölettel

vannak eltelve a kialakulóban levő
Igazság uj irányával szemben, mert
önérdekeik, vagy személyes hiúsá
gukat veszélyeztetve látják benne s
akik a Judásokkal is szövetkeznek
csak azért, hogy a letörés, a keresztrefeszités, a megsemmisítés an
nál biztosabban keresztülvihető legyen.
Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem
tudjuk, hogy a cél felé ma külön
böző utakon tülekedő pártok közül
melyik ér el oda, ahol az Igazságot,
vagy ami avval nem mindig azonos:
a hatalmat kapja. És nem tudjuk,
hogy az az Igazság a csoport igaz
sága csak, avagy a nemzet igazsága
lesz-e s az a hatalom az igét támo
gatja-e, vagy azokat-e, akik annak
letörésére vállalkoztak volna ?
És ha maga a nemzet tisztult,
magasztos és örök igéje kerekednék
is felül, ki tudja nem vár-e rá ke
reszt? És ha a nemzet legesküdtebb
ellenségei vesztesek maradnának is,
ki tudja, hogy az Eszme nagypénteke
után, nem-e az ő uralmuk venné-e
kezdetét ?
Nekünk azonban nem ez kell.
Kálváriája, Golgotája, Nagypénteke e
nemzetnek elég volt már eddig is, —
a feltámadást várjuk ; az Igének azt
a feltámadását, mely békét, egyet
értést, szeretetet önt, amely munka
kedvet szit, s amely biztosítja mind
nyájunk közős jövőjét, életét és bol
dogulását egy újabb évezred felé.
— ár.

Révay Simon báró nem vállal mandá
tumot, A budapesti lapokból sajnálattal ér
tesülünk arról a körülményről, hogy a
slubnyafürdői kerület közszeretetben és köz
tiszteletben álló képviselője Révay Simon
báró a kerületben többé nem fog fellépni S
erről az elhatározott szándékáról a kerület
választóit legközelebb érlesiti. Ha igaz a napi-
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lapok hiradása, úgy megint elyeszti várme
gyénk közönsége egyik tevékeny jóakaróját,
kihez őszinte ragaszkodás és igaz benső sze
retet fűzött mindenkit.

Sáros Tármegye a* általános választól
Jog ellen. Sáros vármegye törvényhatósági
bizottsága a múlt szombaton tárgyalta vár
megyénknek az általános, egyenlő, titkos,
kőzségenkinli választói jog ellen a képviselő
házhoz benyújtott feliratát, melyet teljes egé
szében elfogadott s elhatározta, hogy hasonló
felirattal fordul a törvényhozáshoz. Ebből
csak az látszik, hogy akik igaz hazafias ag
godalommal mérlegelik a nagy reformot,
szívvel, lélekkel csatlakoznak a megindított
akcióhoz.

Nyílt levél
a szucsányi kerület T. VálasztókozünsÉgéhez.
Az 1907. évi december hó 1-én
Turóczszentmártonban tartott be
számolóm alkalmával bátor voltam
a mélyen tisztelt Választóközönség
előtt megindokolni a függetlenségi
és 48-as pártból, illetve az akkor
még szilárdan fenállott koalícióból
történt kilépésemet.
A tisztelt Választóközönség ezen
elhatározásomat, valamint azzal
kapcsolatosan tett ama kijelenté
semet, hogy a jövőben pártonkivüli
állást óhajtok elfoglalni, helyeslő
i g tudomásul venni méltóztatott.
Az azóta lefolyt idő alatt két
nagy horderejű kérdés: a nemzeti
jegybank és a választói jog ügyé
nek mikénti megoldása körül tá
madt nézeteltérések következtében
igen válságos parlamenti helyzet
állott elő.
T
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A primadonna.
Irta: Bródy Miksa.

A Márti vérbeli művésznő volt. — (A fran
ciáktól vettük át a szokást, hogy nagy szí
nésznőink neve elé odailesszllk a névelőt és
minden egyebet n em ; még a kisasszonyt
sem toldjuk a név mögé, lévén a szerény
cimtelenség megkülönböztető tisztesjég.)
Nagy színésznő volt és bár közömbös
mindenki előtt a művészek magánélet?'; senki
sem tudott róla semmi — rosszal. Ebben az
értelmetlen mondatban hiányzik az összekötő
kapocs. Csakhogy az olvasó tudja, hogy a
közömbös magánéletben szimatolgatnak a leg
szívesebben az indiszkrét orrok, amelyek a
Mártiéban minden igyekezet mellett mit sem
tudtak kiszimatolni.
Szép volt. Hogy leirjarn ezt a szépséget,
arra részben azért nincs szükség, mert az
összes kirakatokban látható volt a fényképe,
az összes plakátok az alakjának finom vona
lait mutatták, — másrészt pedig mindent
leírtam, ha azt mondom, hogy olyan szép
volt, mint a többi elragadó művésznő.
Egyéni vonásai azonban mégis voltak;

B kérdések mindegyikében v o lt1f
alkalmam a tisztelt Választóközön
ség előtt álláspontomat körvonalozni.
Ugyanis a bankügyre vonatko
zólag hivatkozott beszámolóm al
kalmával kijelentettem, hogy ezen
eminenter gazdasági kérdés meg
oldásánál, melyet az 1867. évi
XII. t.-c. szabályoz, csakis a közgazdasági szempontok lehetnek
irányadók.
Minélfogva az önálló bankot
semmiesetre “sem batáridőhöz kö
tötten, hanem oly időpontban óhaj
tanám felállitandónak, amidőn annak
létesítése az ország közgazdasági
érdekeinek leginkább megfelel.
A választói jog reformját illető
leg pedig mindenkor azt a nézetet
vallottam és vallom most is, hogy
ezen korszakalkotó nagy müvet
igen megfontoltan és csakis a
magyar állam egysége és nemzeti
jellegének csorbitatlan fentartása
tekintetében nyújtandó teljes ga
ranciák mellett lehet megalkotni.
Hivatkozott beszámolómban ki
fejezést adtam abbeli szerény né
zetemnek is, hogy amennyiben a
nemzet további fejlődésére és az
alkotó munkára nézve annyira kí
vánatos nyugodt parlamenti viszo
nyokat óhajtunk elérni, nemcsak a
parlamenti pártok között mutatkozó
ellentétek kiegyenlítésére, hanem
első sorban és mindenek felett a
Korona jóindulatának biztosítására /
kell törekednünk.
kezdve végtelen kedvességétől mindenkihez,
egész gyermekded naiv kedélyéig, pajkos
csevegéséig, bájos duzzogásáig, melyek olyan
talányszerüen vonzották hozzá a férfiakat.
Ezek voltak az ő egyéni vonásai, amelyek
azonban hajszálnyira sem különböztek müvésztársnői egyéni vonásaitól.
Irareffy Imre báró huszonnyolc éves huszár
főhadnagyi szivének minden férfiasságával
szerette a nőt. Azonban oly céltalanul, hogy
a naponta küldött virágbokrétákhoz mellékelt
értékesebb tárgyak egyszerűen visszakerültek
hozzá.
— Szeressen! — mondta napjában húsz
szor is a báró, részint a művésznő lakásán,
részint a művésznő öltözőjében', részint a főur
automobiljában.
— Szeretőm, — felelte lesütött szemmel
a művésznő a fentemlitott helyeken. — Sze
retem, ahogy csak nő szeretni tud férfit, de
az öné nem lehetek sohasem.
— És miért nem? — kérdezte a lázas
konceptusból kissé kiesve a báró.
Tisztességes leány vagyok és mindvégig
az akarok maradni.
Az ellen az érv ellen mindenféle ellen
érvek állanak férfiak rendelkezésére, amelyek
közül mégis a legnyomósabb a három ismert

Sajnos, mindez csak jámbor
óhaj maradt.
Mert ha történtek is ez irány
ban akoalleált pártokból kiindulólag
egyesek részéről némely kísérletek,
azok sikerre sohasem vezettek,
sőt a pártok között keletkezett
széthúzás és egyenetlenség mindtovább terjedvén, végül oly fokra
hágott, hogy bekövetkezett a parla
mentek életében talán még elő
nem fordult amaz eset, hogy a
képviselőház többségét képezett
koalíciós pártokból alakult kormány
az elmúlt év végén még az indeinnitás tárgyalását sem tudta kiesz
közölni, minek folytán a folyó év
beköszöntével a költségvetés nél
küli állapot természetszerűleg elő
állott.
Ily körülmények között a csak
nem egy éven át dúlt válság a
koalíciós pártok ^keretében megold
hatónak nem mutatkozván, sokféle
kisérletezés után egy parlamenten
kivül álló kormány kinevezésével
nyert egyelőre befejezést.
Ezen kormány egy egészen uj
programm alapján a nemzetre való
appellálással, tehát választás utján
s igy alkotmányosan óhajt magá
nak a parlamentben többséget
szerezni.
Nem lehet feladatom az uj kor
mány programmját egy levél szűk
keretében birálgatni; hiszen annak
tartalmáról, miután az a legkiter
jedtebb módon közhírré tétetett s
az uj párt alakuló gyűlésén ezernyi

szó: „legyen a feleségem!* S ezt a három
szót nem akarta a báró kiejteni. Ennek a
három szónak mindenféle súlyos erkölcsi,
hagyománybeli, társadalmi, anyagi következ
ményei lettek volna. A család, de főképp az
özvegy báróné, a majorátus s egyebek útját
állották mindama hajlandóságoknak, amelyek
a fiatal és tapasztalatlan buszárszivet könynyelmüségekre ragadhatták volna.
A soha nem élvezett csókoknak keserű
ize egész buskomorrá tette a bárót. Álmatlan
éjszakái voltak és kimerült nappalai. A Márti
álhatatossága pedig egyre jobban törte ellentálló erejét. Odadobni mindent, vagyont ran
got kardbojtot és elmenni zülésbe ezzel a
leánnyal ilyenek voltak az ábrándjai és kék
karikák látszottak a szóméi a latt. . .
A családi tanács összeült, amelyen az
özvegy báróné elnöklete alatt elhatározták,
hogy mindenáron ki kell ragadni a fiatal
embert annak a hölgynek a hálójából. Jelen
volt a tábornok nagybácsi is, akinek a leg
jobb ötlete támadt. A katonának engedel
meskednie k ell; ennélfogva Imre bárót mint
katonát fogják eltávolítani a veszedelem he
lyéről. Gondoskodás fog történni, hogy a
főhadnagy urat a legtávolabb horvát helyőr
ségbe helyezzék át.
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ember előtt elöadatott, széles e
hazában mindenki és igy a tisztelt
Választóközönség is bizonyára tu
domást merített.
Ennélfogva csupán annak rövid
kijelentésére szorítkozom, hogy
mivel a jelen kormány hirdetett uj
programmja nézetem szerint mind
azt magában foglalja, ami a nemzet
boldogulását elősegítheti, mivel a
nemzet és koronás Királya közötti
egyetértés megteremtését és ápo
lását főfeladatául tekinti, mivel a
parlament munkaképességét min
den renkelkezésre álló alkotmá
nyos eszközzel helyreállítani és
biztosítani óhajtja, továbbá mivel
a 48 -as és a 67-es politika között
a múltban fenforgott, ezidőszerint
azonban áthidalhatatlanoknak t ibbé
már nem mondható differenciák
kiegyenlítését célozza, egyszóval
mivel ellentétben a jelszavas poli
tikával, a produktív nemzeti poli
tika megvalósítására törekszik, —
eddigi pártonkivüli álláspontom fel
hagyásával, szivem egész melegé
vel, hazafias meggyőződésem egész
lelkesedésével csatlakoztam a ko
moly nemzeti munka propagálása
céljából zászlót bontott nemzeti
munkapárthoz.
Erős a hitem, hogy az ezen
akciót vezető és azt támogató
államférfiak kipróbált képessége,
lángoló hazaszeretete, bölcs és
higgadt megfontoltsága a nemzet
részére olyannyira szükségelt bé
kének és hasznos alkotásoknak
Ebben a stádiumban Toltak az események,
amikor találkoztam a Mártival. Sápadt rolt
és látszott arcán, hogy szenved. Mindent el
mondott nekem, amiből azt következtettem,
hogy reménytelen a helyzet. Akkortájban én
mindenféle jó- és rossz könyveket olvastam,
amelyekről sokat beszélgettem ösmeröseimnek.
Minthogy végtelenül hiú ember vagyok, sze
rettem hivalkodni olvasottságommal.
A Márti szomorú története analóg-esetet
juttatott eszembe, amelyről csak nemrég ol
vastam egy múlt századbeli francia könyvben.
A Le Couvreut Adrienné története. A fiatal
Argental Öl-Ülésig szerelmes volt belé. Az ifjú
anyja hallani som akart a házasságról s ekkor
Adrienné nemesen lemondó levelet irt az
öreg francia nőnek.
Amikor ezt Mártinak elmondtam, könnyes
szeme felcsillant s máris megérlelődött agyá
ban a szent lemondás terve. Alig távoztam
tőle, leült kacér Íróasztalához és pau d’ Espagne-al megitatott lilaszintl levélkére a kö
vetkező sorokat irta:
„Mcltóságos bárónő. Én csak egy szegény
művésznő vagyok. Aki lelkébon egyszerű,
szivében nemes. Szeretem a fiát, de lemondok
réla. Mint ahogy egy megsebzott szív le tud
mondani. Kérem, ne tegye boldogtalanná
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örvendetes korszakát nyitja meg.
Tisztelt Választóközönség!
Az országgyűlés feloszlatásával
képviselői megbízatásom, melyet a
szucsányi kerület választóközönsé
gének megtisztelő bizalma reám
ruházott, megszűnt; minélfogva az
a kapocs, amely engem a tisztelt
választókerülethez közel négy esz
tendőn át csatolt, természetszerű
leg meglazul.
De nem lazul meg és minden
kor élni fog szivemben a hála és
ragaszkodás érzete mindazok irá
nyában, akik nehéz időkben mel
lém sorakozva, súlyos küzdelmek
árán vívták ki a magyar ügy fé
nyes diadalát.
Hálásan köszönöm a tisztelt
Választóközönségnek irányomban
tanúsított mindig nagyrabecsült bi
zalmát és csak azt sajnálom, hogy
válságos politikai viszonyaink mel
lett a kerület érdekeit jobban elő
nem segíthettem.
Szeretettel búcsúzom a kerület
tisztelt választóitól — s ez a bucsuzás annál nehezebbemre esik,
mert a legnagyobb sajnálattal va
gyok kénytelen kijelenteni, hogy
változott magánviszonyaim folytán
jövőben a választókerület man
dátumára nem pályázhatom.
A nemsokára megejtendő kép
viselőválasztások ezen kerület ki
válóan intelligens választópolgárai
nak újabb alkalmat nyujtandanak
arra, hogy hagyományos hazaszefiát, ne száműzze a messze pusztaságba, ahol
szegény szive el fog hervadni, mint ősszel a
virág és a levél. Én megígérem, hogy többé
nem fogom látni a fiát, nem eresztem ma
gamhoz, még ha meg is szakadna a szivem.
Kezeit a legnagyobb hódolattal csókolja a
szerencsétlen
Márfi Magda,
ellő primadonna az .Uj vidám Színháziban.

Ezt a megható egyszerűséggel irt levelet
igaz könnyekkel áztatva küldte el a Márfi a
bárónőnek. Sokszor fordult benne elő a .lélek"
és a . szív", de ez hozzá tartozik a megható
egyszerűséghez és ahhoz a naivsághoz, a
mellyel a művésznő a legvadabb íérfisziveket.
is megtudta hódítani . . .
A báróné könnyes szemmel olvasta el a
levelet.
— Szegény kis leányka! Milyen önfelál
dozó ! Milyen nemes 1 Most már értem a
fiamat, aki olyan nagyon szereli ezt a pol
gári leányt.
Újból összeült a családi tanács. A levelet
elolvasták. Volt. olyan, aki mosolygott rajta.
A tábornok pedig határozott állást foglalt el
s azzal a józansággal, amely a hadi taktiká
ban jártas főtiszteket jellemzi és azzal az ér
telmes bőbeszédűséggol, melyet a badgyakor-
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retetük ismételt tanúbizonyságát
szolgáltassák.
Meg vagyok felőle győződve,
hogy a hazafias Választóközönség
mint a múltban, úgy a jelenben is
félretéve minden pártoskodást és
kerülve minden visszavonást, egye
sült erővel igyekezni fog a ma
gyar hazafias párt jelöltjének győ
zelmét biztosítani.
Részemről ünnepélyesen Ígérem,
hogy mint a párt egyszerű közka
tonája, a küzdelemből kiveendem
a magam részét s ha kell, ott le
szek a legelső csatasorban harco
lók között.
Midőn magamat a tisztelt Vá
lasztók szives emlékezetébe aján
lom, hazafias üdvözletem nyilvá
nításával maradtam
Neczpál, 1910. márczius 22-én
hü polgártársuk
Justh György.
*

Még nem múlt el egy lustrum,
hogy a szucsányi kerület választó
közönsége nagy lelkesedéssel adta le
votumát, Turócz vármegye főispánságának diszes állásától megvált Justh
Györgyre, mint országgy. képviselőre.
A koalicionális kormány, „a nagy
minisztérium “ élte akkor mézes heteit
s a nemzet, mely abban az időben
felocsúdott nehéz álmából, melyet a
gyászos idő lidércnyomása reá borí
tott, 1848 óta nem tapasztalt lelke
sedéssel karolta fel a függetlenségi
párt által propagált eszméket.
Szeretett képviselőnk sem bírta
latok fölött való megbeszéléseknél annyira
csudálni szoktunk náluk, kijelentette:
— Nem, nem ! Imrének el kell utaznia.
Mert mennél nobilisabb az a lány, annál
veszedelmesebb rá nézve . . .
A családtagok nagy része nem avatkozott
be a vitába, amely csak akkörlll forgott, váj
jon elutazzék-e a majoresko vagy ne. A
báróné is szótlanul halgatta a vitát. Csak
amikor már lianyatlani kezdett a nap és az
inasok a szalonban felcsavarták a villanyt,
kelt föl szólásra. Szép, ősz, öreg asszony volt,
mintha nem is magyar bárónő, hanem francia
márkiné volna. A család elhallgatott.
— Meggondoltam a dolgot. Vegye el a
leányt 1 A s z ív nemessége megbontja a ha
gyományos előítéleteket. Legyenek boldogok.
Én nem voltain az . . .
A tábornok felkelt és mély meghajlással
távozott. A többiek részint követték, részint
ottmaradtak. Akik ottmaradtak, a bárónénak
adtak igazat és azonfelül különböző üzletei
ket bonyolitották le vele.
A fiatal báró hajnaltájban érkezett haza.
Az inas azzal fogadta, hogy reggel 10 órakor
okvetlenül keresse fel a bárónét.
Tavaszidőben történt ez. Lilaszinü párá
zások, emberi és állati tusakodások, lélekjá-
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magát ezen áramlat közben, nemes
szivében szunyadozott hazafiul érzel
meinek hatása alól kivonni s így
könnyen határozhatta el magát azt a
programmot magáévá tenni, mely
egyrészt választóinak keblében vissz
hangra talált, másrészt egyenes jelle
mével, őszinte szabadelvtlségével oly
annyira harmonizált.
Justh György, kit mint főispánt
olyannak ösmertünk, hogy másoknál
akötelességteljesitést szigorúan vette,
önmaga ellen mindig volt a legszigo
rúbb. Arra vezetendő vissza, hogy a
kormány és többségének politikáját
is szigorú bírálat alá véve, azt fel
fogásával, meggyőződésével össze
egyeztetni nem tudta és ez indította
öt arra, hogy a függetlenségi pártból,
hol
reményeinek
megvalósulását
már nem remélhette, kilépjen.
Justh György ebbeli elhatározását
közölte választóival s gondolatokban
gazdag, mesteri beszédben meggyőző
erővel fejtette ki kilépésének okait.
Azután folytatta zajtalan munkál
kodását, mint pártonkivüli képviselő.
Most, mikor az országház kapui
bezárultak, mikor a nemzet s úgy
vármegyénk is az uj választásra ké
szül, legnagyobb fájdalmunkra, hírét
vettük szeretett képviselőnknek —
fentebb közölt — ama bennünket
lesújtó elhatározását, hogy többé
képviselői mandátumot nem vállal.
Ezen szomoritó tény nyomta ke
zünkbe a tollat, hogy ezúton tőle
búcsút vegyünk.
Ha ebben az anyagias világban
risok, fellobbanások, költői látások és primadonnabucsuiások idején. Amikor a neveietes
családi tanács Tolt a csendes belvárosi utca
kastélyában, a Márti virágkoszoruk tömege
közt énekelte el a százszor dalolt kupiét. A
közönség tombolt és felvonásközökben egy
másnak suttogta:
Tudja, hogy ez urinö; tisztességes nő I
Barátja nincs és mégis milyen nagy mű
vésznő I
Reggel tizenegy órakor automobil állott
meg a ház előtt, melyben a művésznő lakott.
Lefátyolozott öreg úrnőnek és fiatal buszáríőbadnagynak nyitott a soffőr ajtót. Felmen
tek a lépcsőkön a második emeletig. A báró
már tudta az utat. Az ajtónál, ahol annyiszor
csengetett be, megállót!. A szive dobogott.
Sokáig csengettek, talán öt percig is. Aztán
véletlenül ott járt, kelt a házmes'emé, aki
tiszteletteljes hangon m ondta: — Ó, a kis
asszony ma reggel elutazott. Egy fiatal úrral.
Londonba utaztak . . .
Ez tavasz időben történt. Amikor violaszinü párázások vannak és a legerényesebb
művésznők magánéletéből is kipattannak a
diszkrét viszonyok rügyei, amelyek aztán ki
hajtanak.
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még létezik egy ideál, mely a nép
képviselet által elérendő, akkor Justh
György annak a személyesitöje.
Hazájának üdve, a magyar állam
hatalma és ereje, annak független
sége és egységes voltának fentartása,
ezek ama gondolatok, melyek meg
valósításán minduntalan fáradozott s
melyek fenkölt elméjét még most is
foglalkoztatják.
Ha pedig Justh Györgyöt mint
embert akarjuk jellemezni, nem kell
egyébb, mint idézni a delfi templom fel
iratát „ösmerd meg önmagádat".
Ezen két szó magában foglalja
mélyen tisztelt képviselőnk jellem
razját. Az önmegismerés a legnagyobb
bölcsesség, a legmélyebb belátás, mert
csak az képes önmagát megösmerni,
aki túl van minden pártosságon, hijján
van minden önzésnek és hiúságnak
s aki az igazsághoz és őszinteséghez
ragaszkodva, első sorban saját cse
lekményeit bírálja a legszigorúbban.
De nem mellőzhetjük Justh György
másokkal szemben való magatartásá
nak felemlitését, ha jellemének teljes
képét akarjuk nyújtani. Szigorú volta
alatt nemes szív rejtőzik, mely min
den szépért és jóért lángol, ki jutal
mazza az erényt, biztatja a törekvőt,
támogatja a gyöngét.
Justh György egész ember, kiről
nem szabad lemondanunk, hanem
hangosan kell kívánunk, hogy mentői
előbb lássuk a közügyek élén.

Amerikai levél.
Igen tisztelt Szerkesztő u r !
Becses lapja 3. számában olvasom azt az
érdekes fejtegést a tót nemzetiségi párt mér
sékletéről. Amint olvastam, valami csodás, jól
eső érzés ébredt bennem annak gondolatára,
hogy ime alapos kilátás van most arra, hogy
a nemzeti torzsalkodások, gyűlölködések meg
szűnjenek s evvel megszűnjenek azok a je 
lenségek is, amelyeket éppen a nagy feszültség
okozott.
Azután elgondoltam, hogy milyen szép
lenne, ha ez igy lenne. Ha a mi tét testvé
reink végro valóban belátták volna ollenséges
magatartásuk káros voliát és ha tényleg ök
maguk keresnék azokat az ösvényeket, ame
lyek közelebb hoznák őket hozzánk.
Csakhogy én nem tudok ennek annyira
örülni, mint azt az idézett cikk Írója teszi I
Nem ! Nem azért, mintha nem hinnék annak
a békének lehetőségében, hanem azért, mert
annak a békés magatartásnak, tudtommal
egész más rugói vannak, mint aminő a józan
belátás.
Mert a mi tót, testvéreinket odaát nem a
múltakon való okulás, nem a jobb jövő kere
sése, hanem a kérlellietlen jelen kényszerítő
körülményei szorították erre.
Az |a kényszerítő körülmény, t. i. hogy
pénzforrásaik elapadtak. Az amerikai tót liga
ugyanis a tót nemzetiségi politikában azt a

feltűnő álláspontot foglalta el, hogy minden
agitációs dologra az anyagi segítséget meg
vonta.
Hogy miért?
Amint hírlik, azért, mert a Liga a nyúj
tott segélyek nagy arányával nem találta
megfelelőnek az eredményt s mert állítólag
észrevette volna, hogy a nemzetiségi uraknak
jobban kötötte le figyelmét a pénz s a Liga
anyagi forrásai mindig nagyobb érdeklődés
tárgyát képezték, mint a politika.
De azért a Liga működni meg nem szűnik.
A segélyeket ezután a tanitók, papok és
újságírók között osztják majd el.
Azok között természetesen, akik erre mű
ködésűkkel érdemeket szereznek. A tanitó,
ha magyarul semmit, vagy csak nagyon ke
veset tanit, a lelkész, ha a népet a nemzeti
ségi táborban tartja meg s az ujságiró meg,
ha a nemzetiségi irány minden részében te
vékenykedik.
Erre akartam az igen tisztelt Szerkesztőség
figyelmét fölhívni, mert tartom ezt az állásfoglalást olyan fontosnak, hogy avval foglal
kozni érdemes.
Homestead, 1910. évi február 9-én.
Kiváló tiszteletlel

Vér a magyar parlamentben.
Ha a Balkánállamokban, ha a horvát
vagy cseh tartománygyltlésen vagy épen a
Reichsrathban történik meg, hogy a tisztelt
honatyák egymást véresre pofozzák vagy
letépik egymás fUlót, nem szólunk semmit.
Ebben nincs semmi különös. Nem újdonság.
Ezt már megszoktuk. Do hogy a magyar
képviselőházban a magyar miniszterelnököt
inzulálja néhány gavallér, biztos búvóhelyről
könyvekkel és tentatartókkal ágyuzván huszan-harmincan egy védtelen, kötelességét
teljesítő embert, ez már arcunkba kergeti a
vért. Ez már eléggé el nem ítélhető aljas
gonosztett!
Ez a piszkos merénylet, hála istennek,
nem igen nagy kárt tett abban, aki ellen
szánva volt. A könyvsarkok és tentatartókkal
ejtett Sebőkre az ország minden tájáról fel
hangzó meleg részvét gyógyító írül szolgál a
magyar miniszterelnöknek. Ezek majd csak
beíorranak! És Héderváry Károly van annyira
magyar, hogy eltagadja a rózsaszín forradá
sok eredetét.
De nem igy azok a sebek, melyeket ezek
az orditó gavallérok, a magyar parlament te
kintélyén ejtettek. Ezek még hosszú ideig nem
hegednek be ! Elienségeink feltépik ezeket
mindannyiszor, valahányszor alkalom kínál
kozik arra, hogy nemzetünkön üssenek egyet
s a házban lefolyt undorító jelenetekkel is
bizonyítsák ázsiai eredetünket. Hát magyar
képviselők ezek a téntatartós gavallérok, akik
ilyképen szolgáltatják ki a magyar nemzetet
a külföld rühejének és gunyjának? Ki velők
a parlamentből! Az ily frátereknek másutt a
belyök! A nemzet maga vegyen elégtételt
magának a lefolyt botrányokért azzal, bogy
elsöpörje őket a fokosos vezérrel együtt úgy
annyira, hogy még irmagja se maradjon an
nak a pártnak, mely a parlamenéfc korcsma1
dulakodáshoz hasonló jelenetek jfeziuhely^
sülyesztette 1
j
Mi, akiket a sors a magyaréig eme fég"

F E LV I D E K I
váraiba Irendolt, hogy bocsttletes munkával
vigyük előre a nemzet igaz ügyét, mi, akik félté
kenyen aggódva őrködünk a magyarság intaklságáért, mélységes megbotránkozásunk
nak adunk kifejezést a március 21-én tör
téntek felett s inig egyrészt meleg szívből
jjjvö üdvözletünket küldjük a gaztett sobosülljeinek, másrészt undorral fordulunk el
azoktól, akik a korcsmái hősködés szereplői
valának.
(cá.J

Munkatársainknak és olvasóinknak
boldog ünnepeket kiván
a szerkesztőség és a kiadóhivatal.

H I R E K.
Bestiális gyermekgyilkosság.
iáütét bűnesetről suttogot Neczpál község
népe már hetek óta. Nem kevesebbről volt
szó, mint arról, hogy Lipoczky Pálné szüle
tett Strebek Johanna napszámosnő, kinek
férje már három év óta Amerikában van,
megölte házasságon kiyül született csecsemő
gyermekét, valószínűleg azzal a szándékkal,
hogy bűnös ballépésének következményét
hites ura előtt takargassa.
A sok mende-monda végre a csendőrség
füléhez is eljutott s mivel az asszony állapota
a szörnyű feltevést megerősítette, erélyesen
vallatóra fogta a megtévedt asszonyt. Ez
eleinte tagadott mindent, de a bűnösségét
támogató érvek súlya alatt mégis megtört és
iszonyatos tettét beismerte.
— Igen, mondja a bűnös asszony, a kis
gyermeket tényleg világra hoztam, de már
akkor halva volt. Egy ideig itthonn a házban
őriztem a huBát, csak később vittem ki az
erdőbe, hol elástam volt.
A csendőrség a vallomás után nyomban
kivezette az asszonyt a megölt csecsemő
nyugvó helyére s felásatta azt a bűnös te
remtés által megjelölt helyet, honnét alig
néhány arasztnyira a föld alól előkerült a
csecsemőnek már erősen feloszlásnak indult
hullája.
Mig a közrend emberei a gödörből kiemelt
bulla körül foglalatoskodtak, az asszony egyre
csak azt hajtogatta, hogy ő nem ölte meg a
gyermeket s tagadja, hogy élve jött volna
a világra.
A csendőrség a szörnyű bűntettről azonnal
jelentést tett a hatóságnak, mely a jelentés
vétele után nyomban kiszállt a helyszínére.
A vizsgálat most folyik, mely azután hivatva
lesz kideríteni, hogy mily mérvben bűnös az
asszony a kis gyermek elpusztításában.
A folyó hó 23-án a kis gyermek erőszakos
halálának megállapítása végett a kir. járás
bíróság megejtette a hivatalos boncolást, mely
nek eredménye az asszony bűnösségét teljes
mértékben igazolja.
A bűnös asszonyt a csendőrség ennélfogva
letartóztatta s bekísérte a beszterczebányai
kir. ügyészséghez.

Ruttkai Ráth Péter kitüntetése A hi
vatalos lap mai száma a következő királyi
elhatározást közli:
A személyem körüli magyar ministeriuin
eideiglenes vezetésével megbízott magyar
ministorelnöküm előterjesztésére, a közle
kedés terén szerzett érdemeik elismeréséül
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Ruttkai Ráth Péternek, a kassa-oderbergi
vasút vezérigazgatójának Lipót rendem lo
vagkeresztjét és Fáik Henriknek, ugyan
azon vasút vezérigazgatóhelyettesének a
magyar királyi udvari tanácsosi címet, mind
kettőjüknek díjmentesen adományozom.
Kelt Bécsben, 1910. évi március 12»én.
Ferencz József s. k.
Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k.
A kassa-oderbergi vasút nagyérdemű ve
zérigazgatójának újabb kitüntetése bizonyára
széles körökben kelt örömteljes viszhangot.
A köztudatba ment át, hogy Ráth Péter a
közlekodésügy terén a legkiválóbb szaktekin
télyek közé tartozik, a vezetése alatt levő
hatalmas vasúti vállalatot a magyar közgaz
daság elsőrangú tényezőjévé avatta. Nagy
része van a Tátravidék fellendülésén is, de
előkelő gondolkozását, díszes állásával járó
kötelességtudását legjobban jellemzik azok a
nagyszabású modern munkásjóléti intézmé
nyek, amelyeket a vasút alkalmazottai javára
létesített.
Buosnest. Abból az alkalomból, hogy a
földmivelésügyi m. kir. miniszter Bertsch
Ottó gazdasági szaktanárt, burgonyatenyész
tési országos felügyelőt, eddigi állomáshelyé
ről, Stubnyafürdőről, Budapestre rendelte be,
barátai és tisztelői a távozó tiszteletére bucsulakomát rendeztek a Lichtenstein-féle szálló
nyári helyiségében. A vacsorán mintegy
hatvanan vettek részt s különösen a felső
járás intelligenciája volt képviselve nagy
számban. Az első pohárköszöntőt Éder Ferenc
kir. járásbiró mondta az ünnepeltre s rend
kívül szellemes beszédében azt fejtegette,
hogy miért szerették meg ennyire Bertsch
Ottót. Utána Pdrvy Endre képezdei igazgató
méltatta a távozó sokoldalú tevékenységét s
azzal zárta beszédét, hogy StubnyafűrüŐ
Bertsch távozásával sokat vészit, mert az ő
ideája volt ebből a kedves fürdőből egy ha
talmas magyar kulturgócpont megteremtése.
Roth Emil főerdész Burtschben a vadászt él
tette, szépen megrajzolt vadászálmával. Végül
az ünnepelt köszönte meg a megjelentek
szives barátságát s arra kérte őket, hogy
tartsák meg továbbra is jóindulatukban. A
kedélyes búcsúzó a hajnali órákig elhúzódott.
1
Kereskedőink tömörülése. A vármegye
területén működő kereskedők, mint már
említettük, megalakították az Omke egyesü
let turóczvárraegyei kerületét. E tárgyban a
múlt vasárnap volt a szervező bizottság utolsó
ülése, mikor is a vezetőség megválasztásának
kérdésében is végleges megállapodás történt.
A szervezés ilyetén befejezése, után az ala
kuló közgyűlés határnapját, a jövő hó 3-ára
tűzték ki a következő tárgysorozattal: 1. A
szervező-bizottság jelentése. 2. Ad hoc elnök
megválasztása. 3. Elnöki megnyitó. 4. Köz
ponti kiküldött előadása. 5. Megalakulás.
6. Választások. 7. Esetleges indítványok. A
közgyűlés a vármegyeház nagytermében fog
megtartatni. Ez alkalommal felhívjuk keres
kedőink figyelmét e reájuk nézve hasznos
tömörülésre. Iratkozzék be mindenki az egye
sületbe, mert érdekeiknek ez az egyesület
lesz leghathatósabb szószólója. Eddig 105-en
léptek bo ebbe az egyesületbe, de kívánatos,
hogy mindenki ott legyen az alatt a kibon
tott zászló alatt, melyre a kereskedő világ
érdekeinek megvédése van felírva.
A központi választmány ülése. A vár
megye központi
választmánya Beniczky
Kálmán alispán elnöklése mellett folyó évi
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március hó 21-én ülést tartott. Az ülésen az
1911. évre érvénnyel bíró névjegyzékeinek
kiigazítása céljából megalakítandó összeíró
küldöttség választatott meg a következőképen:
a) Turóczszentmárlon nagyközség, a ruttkai,
szuesányi és turáni körjegyzőségre nézve:
elnök : Dugovich Titus. Rendes tagok: Záthu•
reczky Miklós dr. és Beniczky Gyula. Póttagok:
Jelinek Bertalan és Reviczky Kálmán, b) A
nagyjeszeni, kostyáni, neczpáli és pribóczi
körjegyzőségre nézve: elnök : Akantisz Ödön.
Rendes tagok: Rakovszky Iván dr. és Folkushdzy Gábor. Póttagok : Ruttkay Béla, Fabriczy
Samu. A stubnyafUrdői választókerületben : A
mosóczi, stubnyafUrdői. felsőst ubnyai és
szklenói körjegyzőségre nézve : elnök: Rolbay
Lajos. Rendes tagok : Reviczky Imre és Dávid
Gyula. Póttagok: Messinger Mór dr. és Bán
Adolf. A znióváraljai, tótprónai, és kiscsepcsényi körjegyzőségre nézve: elnök: Rosza
János. Rendes tagúk: Rontsek József és
Velits Kálmán. Póttagok: Csepcsdnyi Béla és
Pdrvy Endre. A választások megejtése után
felolvasztott az összoiró küldöttség teendőire
vonatkozó rainisteri rendelet, melynek tudo
másulvétele után elnöklő alispán az ülést
bezárta.

Lopás. Cserven János ruttkai lakos beha
tolt Stefanatin József záturcsai lakos szobá
jába s onnét több értékes ékszert és élelmi
szert ellopott. A tettest feljelentették a
helybeli kir. járásbíróságnál.
MunkásszerenosótUnsóg Urszinyi János
36 éves gyári munkás a Schultz-féle szuesányi
gőztéglagyárban egy uj gépnek a szekérről
való leemelése körül foglalatoskodott. Eközben
egy gépalkatrész balkezére zuhant, mely
azután a kéznyakát összezúzta. A szerencsét
lenül járt munkást lakásán ápolják.
Pnrimmulatság. A helybeli zsidó ifjúság
a folyó hó 26-án este 9 órakor a zsidó iskola
dísztermében táncvigalmat rendezett, mely
minden tekintetben kitünően sikerült. A tiszta
jövedelmet a szegény gyermekek felruházá
sára fordítják.
Vigyázz a fegyverre. Jeszenszky György
helybeli lakos egyik gyermektársával vere
beket lövöldözött a Dula-féle kert mellett.
Éppen újból töltötte meg a flóbert fegyvert,
mikor ez véletlenül elsült s az egész töltés
az akkor éppen ott elhaladó postáskocsis és
levélhordó lábaszárába fúródott. Szerencsére
a sebesülés csak könnyebb természetű. A gon
datlan gyermekek ellen megindították a kihágási eljárást.
A ruttkai tűz. Megemlékeztünk arról,
hogy a folyó hó 17-én este fél 9 órakor tűz
ütött ki, mely Ruttkay D. János fából épült,
szalmával fedett istállóját hamvasztotta el. A
csendőrség a tűz keletkezésének okát kutatván,
kiderült, hogy az istállót a károsult neje
gyújtotta fel bosszúból. Az esetről jelentés té
tetett a kir. ügyészségnél.
Véres merénylet. Demikdl János turáni
lakos a folyó hó 21-én az alsókubini vásárból
hazajövet, betért a kralováni korcsmába és
ott szállást kért. Az ott időző emberek közül
Babusek János kralováni lakos kötekedni
kezdett vele, amiből azután szóváltás kelet
kezett. Babusok végül is előrántott egy régifajta pisztolyt s a szállást kereső Domikáluak
arcába lőtt. A súlyosan megsérült embert
rögtön orvosi kezelés alá vették, a tettest
pedig letartóztatták.

Ff?E L V I'D E K I H I Rr A DfO
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TAnomnlatság. A stubnyafürdői sport*
egyesület f. évi április hó 9-én este 8 órakor
a gyógyfürdő összes termeiben, StubnyafUrdő
község utcáinak világítási alapja javára zárt
körű táncmulatságot rendez. Beléptidij: Sze
mélyjegy 2 korona, családjegy 5 korona.
Hivatalos órák a kir. Járásbíróságnál.
A. kir. járásbíróságok ügyvitelének egysze
rűsítése tárgyában kelt 2701/1910. I. M. számú
rendelet 1. §-a értelmében a turóczszentmártoni kir. járásbíróság hivatalos órái 1910. évi
április hó 1-étől kezdve köznapokon reggel
8 órától délutáni 3 óráig, vasár- és ünnep
napokon pedig 9 órától, déli 12 óráig tarta
nak. A telekkönyvi hivatal, ideértve a telek
könyvi iktatót is, köznapon 9 órától 1 óráig,
vasár- és ünnepnapokon pedig 9 órától 11
óráig áll a felek részére nyitva. A jegyzői
irodák a felek részére köznapokon 9 órától
11 óráig állanak nyitva. Vasár- és ünnep
napokon a jegyzői irodákban csak kivétele
sen a hivatalfőnök külön engedelmével
nyerhetnek a felek értesitést.

A szépség. Minden hölgynek legfőbb vá
gya, hogy szép legyen s hogy ezen célját
elérhesse, mindenféle dolgokkal kenegeti ar
cét. A legtöbb esetben saját kárára teszi ezt,
mert nemcsak hogy szép nem lesz, hanem
sok esetben tönkre teszi arcbőrét úgy, hogy
igen hosszú idő kell ahhoz, mig ismét helyre
hozza. Köztudomású, hogy biztos és ártal
matlan szer az arc szépítésére és a szépség
megőrzésére a Földes-féle Margit-Gréme. Ez
a világhírű szépitőszer már 4 —5 napi hasz
nálat utáu teljesen átalakítja az arc bőrét,
eltünteti a szeplőket, májfoltokat, kiütéseket,
bőratkát, miteszert. Az arc ideális, szép, üde
és ifjú lesz. Á ra: kis tégely egy korona, nagy
tégely 2 korona minden gyógyszertárban és
drogériában. Póstán küldi: Gutori Földes
Kelemen gyógyszerész, Arad.

ÜVEGBŐL TÁPLÁLT
gyermekek rózsás és teli arcuakká, erősekké
és életvidámakká válnak, ha
SCOTT-féle csu k am ájo laj EMULSIÓ-t
adnak nekik.

a

Scott-féle Emuisió-ban
levő tiszta és könnyen emészt
hető tápiálék gyorsan jóváteszi
a táplálkozásnak akármely fo
gyatkozását.
A SCOTT-féle EMULSIÓ-t
nagyon szeretik krémszerü izé
ért. Kitűnő bármilyen okból
eredő erőhanyatlás és gyenge
ség ellen.

vásárlásánál .

A sC O T T -féle EMULSIÓ a
legkiv áló b b .

Egy eredeti üteg ára Z tor. SO fillér.
figyelembe venni

Kapható minden gyógytárban.

Ny

iIttér.

(E rovatban köztöltékért nem felelős a szerkesztő.)

Nyilatkozat.
Alulírott a Langer Gyula ügyvédjelölt úr
ral szemben f. évi február 26-án félreértésből
kifolyólag elkövetett tettleges bántalmazást a
legmélyebben sajnálom, ezért Langer Gyula
úrtól bocsánatot kérek és a fenti sértést meg
nem történtnek kérem tekinteni.
Stubnyafürdőn, 1910. február 28.
Szittkey János, s. k.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Csekély burgonya
termelésünk okai.
Hazánkban általános a panasz a csekély
burgonyatermések miatt s a termésátlagok
nem hogy fokozódnának, hanem ellenkező
leg úgy látszik, stagnálnak sőt talán csök
kenőben vannak.
Eltekiutve attól, hogy a burgonyának
tényleg nagyon sok ellensége van, melyek
az utóbbi években egész jelentékeny károkat
okoztak s fognak a jövőben még többet
okozni, ha legalább is permetezéssel nem
védekezünk ellenük, a csekély termések oka
leginkább abban kereshető és található fel,
hogy a burgonyát a legrosszabb talajokra
szoktuk vetni s ezeket sem trágyázzuk úgy,
miként nagyobb termések elérése céljából
okvetetlenül kellemes.
Bizonyítja ezen állításunkat azon kísérlet
is melyet Moercker hallei professor végzett,
amidőn lucerna után vetett burgonyát s ez
eljárásával kitűnő termés eredményeket ért el.
Egy hek'ár lucernatörésbe 60 kg. oldható
foszforsavat tartalmazó műtrágya alkalmazá
sával 275 q príma burgonya termett, ami
magyar holdanként 120 q nak felel meg,
holott nálunk nagyon jó burgonyatermés az,
ha 60 q.-t. érünk el, de sokalta gyakoribb
eset az, hogy csak 30 q körül ingadozik
termésünk.
Nagyon egyszerű magyarázata van a do
lognak. A lucerna meg a here is légenygyüjtö növény, tehát, a talajt légenyben gaz
dagon hagyja vissza amihez, ha még könnyen
oldható foszfort is adunk, elláttuk a talajt
mindazon tápláló anyagokkal, amelyre a bur
gonyának szüksége van, hogy nagy termést
adhasson. A burgonya fokozottabb termőképességét elősegíti azonban az ilyen tala
jokban a herefélék mély gyökérzete is,
melyek egyrészt a rothadás folytán kitűnő
táplálóanyaggá változnak át, de másrészt a
gyökerek üregeiben bizonyos mennyiségű
nedv halmozódik fel, amely a burgonya fej
lődésére szintén jótékony hatással van. Az
ilyen talajon termesztelt burgonya keményítő
tartalma is jóval magasabb mint a szegény
talajon fennesztett, ami különösen szeszgyár
tási szempontból nagyon értékes dolog.

A gazdaközőnsóg figyelmébe Orszá
gunkban a sertésállomány az utolsó években
nagyon csökkent; részben ez oknál fogva,
részben a nagy kereslet folytán a sertések

ára olyannyira felszökött, hogy ehhez fogható
árakat még soha el nein érlek. Előre látha
tólag ezen árak több éven át érvényben is
maradnak és igy érdekében is áll a gazda
közönségnek a sertéstenyésztéssel behatóbban
foglalkozni. Hogy a kisgazdák is intensivobben Űzhessék a sertéstenyésztést és hogy
könnyebben juthassanak jó tenyészanyaghoz
elrendelte minister ur ő Nagyméltósága, hogy
a kir. gazdasági felügyelők a községeknek
tenyészkanokat ezentúl az eddigi maximális
20%-os árengedmény helyeit 33%-ut, azaz
a vételár Va-at kitevő árengedmény mellett
oszihasson k i ; továbbá, hogy a kir. gazdasági
telllgyelőség mindazon kis községben, molyekben a kocák csekély száma miatt egy
külön kan tartása túl nagy térkőt róna a
gazdákra, a tenyészkan tartásához évi 50
korona állami segélyt biztosíthat. Amely köz
ség óhajtana tehát ezen rendkívüli kedvez
mények mellett kant beszerezni, forduljon
haladéktalanul a beszterczebányai kir. gazda
sági felügyelőhöz.
Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus.
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár.
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

32/1910. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel
közhírré teszi, hogy a stubnyafürdői kir. járás
bíróságnak 1910. évi V. 18. számú végzése
folytán dr. Hilmer István ügyvéd által kép
viselt Matuskovich sz. Matuskovich Mária
felperes részére 800 kor. tőkekövetelés s jár.
erejéig elrendeli kielégítési végrehajtás foly
tán alperestől lefoglalt és 3000 koronára
becsült ingóságokra a Stubnyafürdői kir.
jbiróság 1910. V. II. 18/2. számú végzésével
az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi
vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is,
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek
volna, alperes lakásán Szlovánban leendő
megtartására határidőül 1910. évi március
hó 29-ik n ap já n d. u. 2 ó rá ja kitüzetik,
amikor a biróilag lefoglalt 10 drb. tehén s
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron
alul is el fognak adatni.
Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató
követelését megelőző kielégittetéshez jogot
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik,
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.
A törvényes határidő a hirdetménynek a
bíróság tábláján történt kifüggesztését követő
naptól számiltatik.
Kelt Stubnyafiirdő, 1910. évi március hó
14. napján.
G o ld b ru n n er Gyula

8i I R K Ö Y E I ( SVEHLA JÁNOS
N a g y választékban!
K it ű n ő m i n ő s é g b e n !
J u tá n y o s árakban!

BÚTORÁRUHÁZA, TEM ETK EZÉSI
V A L L A L A T A É S S IR K Ő R A K T A R A

TURÓCZSZENTMÁR FON
H z o lid

ók

íig y e lin e w k i s z o l g á l á s !

kir bírósági végrehajtó.

üalódi mahagóni és pallisander háló- és
ebédlöszobabutorok. A legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb.
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok.
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb.
tuihalmozott raktár miatt beszerzési áron

FEL V I D E K I

A hölgyen tudjál; legjobban
mily fontos a

SZ É P , Ü D E ARCZ
mily batalom és kincs az. mily
előnyökben részesül egy szép nő
Szépnek lenni azonban nagy feladat,
nem elegendő, hogy valaki csinos, fess
és kedves legyen, hanem a legfonto
sabb, hogy az arcbőre tiszta legyen.
A nők tudják ezt és ezért nagy gon
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a
szépség fentartására és emelésére
A F Ö L D E S - f éle

Zászlók,

H T R A D 'O

jelvények!

a közeledő képviselőválasztásokra
legjobb kivitelben s leg
olcsóbb áron kaphatók

Steittcr Eajos disztnőáruiizletíbcti,
Turóczszentmártonban.
(Kérjen árajánlatot.)

üj diuatáruOzlet!

1
Ejnye be jó 1
Mi ktllöinbség van a sólyomraadár és egy Steincrtől
vásárolt sírkő között ?
Az, ho°;y a sólyoramadárnak van párja, de epy
Steinornél vásárolt sírkőnek
jósáy, olcsóság s kivitel te
kintetében nincs párja.

StBiner Lajos sirhöfizlete, Tumzszentmárton.

nőit Hirsch-féle házban!

*

az egyedüli szer mely 5—6-szori hasz
nálat után eltávolít kiütéseket, pattaná
sokat, szeplőket, májfoltokat és az arcot
fehériti; üditi és fiatalítja.
A Földes-féle Margit Créine teljesen
ártalmatlan. Páratlan és csodás aroszépitő és a szépséget megőrző hatá
sát pedig fényesen bizonyltja, hogy a
Wienben rendezett „Ausstellung ftir
Moderné Gesundheits u, Schönheitspflege" nagy aranyérmet és díszokle
velet nyert.
Kapható az egész világon. Tégelye 1 kor.
Késziti és póstán k ü ld i:

r t C S T t Ó S ! ^ nagyérdemű közönség szives tudomására
i v o i i v o . hozom, hogy Stubnyafürdön a volt Hirschféle házban (a Turóczi Gazdasági Takarékpénztár közelében)

I F T Ö ir Ü -Z L E T E T

i C £ í csah jó minőségű
női és férfi divatszövetekben, Kobrak-cipő, íférü öltönyök,
női felöltök, kalapok, fehérneműk s minden e szakba vágó
áruban. — Törekvésem mindenkor az, hogy a t. közönség meg
elégedését kiérdemeljem. — Kérve, hogy egy próbavásárlással
erről meggyőződni szíveskedjék, vagyok

FÖLDES BELEMEN gyógyszerész ARADON.
kiváló tisztelettel
Klein utóda Horn.

Kapható: Turóczszentmártonban Topo
széi- Sándor. Körmöczbányán Gazdik
János gyógyszertárakban.

V ersenytárgyalási és árverési hirdetm ény.
Alulírott csődtömeggondnok közhírré te
szi, hogy vb. Ilgo György stubnyafürdői
kereskedő csődtömegéhez tartozó és a csődleltárban összeírt 6068 kor. 51 fillér beszer
zési és 5446 kor. 95 fillér becsárral biró in
góságok, u. m. fűszer, divat, rövid-, vas- és
bádogáruk, bőrnemüek stb., továbbá az egész
bolti berendezés a beszterczebányai kir. tör
vényszék, mint csődbíróság 1429/cs. 1910.
alatt hozott határozata folytán nyilt ajánlati
verseny utján vb. Ilgo György üzlethelyiségében
1910. á p rilis 14. n ap já n d. u. 3 ó ra k o r egy
tömegben a legtöbbet Ígérőnek el fognak adatni.
Eladási feltételek:
1. Árverezni szándékozók Kötelesek az árve
rés megkezdése előtt 500 k.-t bánatpénz gya
nánt a csődtömeggondnok kezeihez lefizetni.
2. Vevő köteles a vételáron felül a vételár
után lerovandó III. fokú vételi bélyeget is
sajátjából viselni és a vételárat nyomban
ajánlatának elfogadása után a csődtömeg
gondnok kezeihez lefizetni.
3. A csödtőmeggondnok a leltározott áruk
megléte, mennyisége, minősége és állapota
iránt semmiféle felelősségei nem vállal.
4. A csődválasztmány fenntartja magának
a jogot, hogy a legmagasabb ajánlatot is
visszautasíthassa és a versenyárverés siker
telensége esetén, a csődleltárban összeirt
tárgyak nyomban szóbeli nyilvános árverésen
tételenkint el fognak adatni.
5. Tételenként való eladás esetén köteles
a vevő a vételárt azonnal lefizetni és a vé
tel tárgyát azonnal elvinni.
6. A 3. pont alatti feltétel a tételenkénti
vevőkre is kötelező.
7. Venni szándékozók a csődleltárba
alulírott tömeggondnoknál Stubnyafiirdőn n a 
ponként d. u. 3 és 4 óra közt betekinthet
nek és az áruraktárt 1910. évi április hó
1-től kezdve ugyan ekkor a csődtömeggond
nok közbenjöttével megtekinthetik.
Stubnyatürdőn, 1910. évi március 20-án.

Dr. Messinger Mór,
tömeggondnok.

legjobb padlómáz

FRITZELAKK
T A L ÍT Ó S I
ELEGÁNS !
K IA D Ó S !
H a s z n á la tb a n sx legolcsóbb I

Tudományos folyóiratokban hygienlkus tulajdonságainál fogva
elismerőleg mogemlltvo.

Lerakat: U R S IN Y M., Turóczszentmárton.

Uj fényképészeti műterem.

~

3

A n. é. közönség szives tudomására hozom, hogy T u ró c z 
sz en tm árto n b an a F őtéren, M oskóczi F eren czn é úrnő h á z á b a n

FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERMET
nyitottam, se A bel- és külföld nagyobb városaiban szerzett tapasz
talatom, modern berendezésem kiválósága és az antwerpeni nemzetközi
fénykényképészeti kiállításon szerzett oklevél és aranyérmem biztosítékot
nyújtanak, hogy fényképeim úgy művészi kidolgozásuk, mint élethüségük
tekintetében kifogástalanok lesznek, se Elvállalok fényképnagyitásokat,
miniatűr-, email-, csoport- és interrieur-képek, valamint tableauk készí
téséi. Ajánlom magam mint gyermek- és genre-felvétel specialista, se
Felvételeket meghívásra házon kivül és a vidéken is eszközlök.
Kérve nagybecsű támogatását maradok kiváló tisztelettel

HEGEDŰS J„ fényképész.
Turócszentm úrton, F ő tér.

Lz

Ó K Ü Z L E T

A L S Ó K Ü B 1 N B A N
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h í r a d ó

Helybeli cukrászdába jó házból
való, 14—16 éves fiú

tanoncul
azonnal felvétetik. Ajánlkozhatni
a turóczszentmártoni állom ással
szem ben levő cukrászdában.

BRÁDY-féle gyom orcseppek

Máriaczeili Szűz Mária védjegygyel ellátva.
melyeket Máriaczeili gyomorcsep
peknek nevez a nép, harminc é.v óta
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E csepjpeknek utolérhetetlenül jó hatása van
mindennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és
gyomorgőrcsök, hányás, álmat
lanság, vérszegénység és sápkór
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egykis üveg 80 fill., nagy
üveg 1 K 0 f., 6 üveg 5 K, 3 dupla
üveget 4 K 50 fiiérért franko küld a
készítő BRÁDY K. gyógyszertára a
„Magyar Királyhoz", Wien, I.,
Fleischmarkt 1. Depot 241.
Ügyeljünk a vgdjegyre, amely a
Máriaczeili Szűz Máriát ábrázolja,
vörösszinü csomagolásra és az a._
írásra, mely az oldalt levő kép mása.
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Van szerencséin a mélyen tisztelt közönség becses tudomására adni,
hogy a helybeli állomással szemben levő K m e t y - f é l e

átszeláut
álvettem és azt fokozott mértékben tovább fogom vezetni. — A
mélyen tisztelt közönség nagybecsű pártfogását kérve ajánlom magam
Turóczszentmárton, 1910. március hó.
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Országszerte hire járja :
A „K e i 1-La k k“-nak nincsen párja,
Pompás fényben a padló,
„ K e il- L a k k „ amellett olcsó.
Aki egyszer ilyet használ,
Többet mást nem tűr a háznál.
Ajtó, mosdó, ablakpárkány
Oly fehér lesz mint a márvány,
Ha „ f e h é r K e i l- L a k k “-ot veszünk,
S vele mindent jól befestünk.
kaphatók :

Mély tisztelettel:

lg -

Özv. Ormai Samuné.

3 ^

Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e i l - L a k k “ azúrkék,
Kertibútort fessünk zöldre,
Gyermekeknek örömére.
„ K e i l - L a k k “-ból van minden szin,
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „ K e il- L a k k " !

WIX MIKSA cégnél Turóczszentmárton.
Rózsahegy:

Liptőszentm iklós:
Schavernoch G.

Cajka és Houdek.

É r t e s ít é s .
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,CHRISTOPH!‘
benzin sziuógáz-motorob, lohomobiloh ás
NYERSOLAJM OTOROK
ma az első helyen állanak.
A „C H R IST O PH " név garancia.
75 éves kísérletek és tapasztalatok eredménye.

K érjen á r je g y z é k e t

DÉNES B.
BUDAPEST, V , LIPÓT-KÖRUT 15.

Van szerencsém a n. é. közönségnek szives tudomására hozni, hogy
Turóczszentmártonban (Löwy Zsigmond ur házában) a Piac-téren

őrás és ékszerész üzletet
nyitottam. — Raktáron tartok arany és ezüst ékszereket legújabb
kivitelben, ezüst és china-eziist evőeszközöket, úgyszintén dísztár
gyakat, nagy választék svájci gyártmányú arany, ezüst, fém, inga,
ébresztő és fali órákban.
Elvállalok és szavatosság mellett javitok minden e szakmába
vágó munkákat legrövidebb idő alatt.
Lelkiismeretes kiszolgálás, olcsó árak, erre bizonyságot nyújt
a t. közönségnek Ruttkán fennálló jó hírnevű üzletem és szakképzett
ségem. Magamat a n. é. közönségnek ajánlva
kiváló tisztelettel:

V a rja ssy

L á s z ló ,

órás és ékszerész.

Turdcszentmárton és Ruttka.
■

V djegy: „Horgon,S‘

A Linimení. Cansici comp.,
a H o rg o n y -P aiih E x p eller

< A li

ja j
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Köhögés, rek,edtség

Ij
1
ifü

f

OLRIslitsr gytgysztrttn u „Arany oroszltibor,
P rá gá b a n , E l sabethstrasse 6 neu. r

[

É lje n !

8 elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

„ ..

pótlék*

régjónak bisonyult háziszer, mely már
sok év óta leg> óbb bedörzsölésnek bizonyult
köszvénynél, húznál és meghűléseknél.
Figyelm eztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el,
mely a „Horgony1* védjegygyei és a Richter
c®gíegyz8f>sel ellátott dobozba van csomaolva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és
I 2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József
gyógyszerésznél, Budapest.
egy
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az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.

Doboza 1 és Z borona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldési raktár:
Megfojt ez az átkozott)
köhögés !
]

„ N á d o r 11 g y ó g y s z e r t á r
Budapest, VI., Váci-körut 17.

E gger mellpasztillaja
hamar meggyógyított!

Kapható: Toperczer Sándor gyószertárában Turóczszentmártonban és
Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.
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Eladó vagy bérbeadó

liili Gőztéglagyárakül.

azonnal, 120—150 korona napiforgalonnnal biró, j ó l b e r e n d e z e t t

Szüc&ápy (Ks.-Od. Vasút)
és TúróczSzeijtnjártof)

pékmuhely

gőztéglagyárai számtanán

2 lakással (sarokház). — Közelebbi

Francia kettőshornyolt-, hornyolt- és
hódfarkú fedélcserepet, a la g c sö v e k e t,
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan,
fagyellenálló, egyenletes minőségben.
Minden iparágnak megfelelő c h a m o tte
^
és tűzálló téglákat.

Spacsek István
péknél Turóczszentmiírtonban.

Építési vállalata

Óvás!

szerkeszt és épit: minden alakú gyári
kéményeket, kazánbefalazásokat és
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.

Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyásoltassa magát olyan hirdetések által, a
melyeknek az a céljuk, hogy

Központi iroda: Szucsány. Elárusító
hely Turóczszentmártonban
S C H D L Z L I P Ó T cégnél.

SINGER
név alatt használt vagy régebb rendszerű
gépeket hozzanak forgalomba. Inkább azt
vegye figyelembe, hogy varrógépeinket
nem viszontelárusitók utján, hanem saját
üzlethelyiségünkben közvetlenül adjuk el
a közönségnek.

[sah oly
iizletehben,
melyek ezen
címerrel
vannak
ellátna

szerezhetők
be Eredeti
SINGEH
varrógépek

S I NG ER Co.
varrógép részvénytársaság
T Y iró c z s z e n tm á rto ii, L é v a ,
P o z s o n y , B e s z te rc e b á n y a ,

S e lm e c b á n y a , K ó z s a lie g y ,
Z s o ln n ,

9
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Eladó birtok.
Túróé megyében a kies fekvésű
Rudnó községben eladó egy 85 és fél
magyar boldnyi, jóminőségü szántó,
rét és legelőből álló, egy tagban
levő ingatlan. Tágas beltelkekkel, 8
szobából stb. álló úri lakkal s min
den kellő gazdasági és cselédéptlletekkel. Komolyan reflektálok fordul
janak felvilágosításért Kontsck Jó
zsef birtokoshoz, Kelenienftilu. (Tú
róé megye.) Posta Tótpróna.

Győzelmesebb, kínosabb fájdalom a fogfá
jásnál alig van ;“ezer meg ezer ember szenved
benne, pedig
nem
■kénytelen vele, mert
őrökre
megszabadul
tőle az, aki S ztrak a
M entből fo g szap p a n 
já t használja. Ara majo
lika szelencében 1 k.,
melyhez a fogápolásról
egy tudományos szín
vonalon álló értekezés
van mellékelve. Gyógytárakban, drogériák
ban stb. kapható egy koronáért. 3 darabot
3 koronáért bérmentve küld Sztraka gyógy
szerész Mohok Kapható: T o p ercz er Sándor
gyógyszerésznél Turóczszentmártonban.

Ne vegyünk üzleti kész cipőt!
Elsőrendű, finom, kényelmes és elogiíns női és férfi cipőt,
vidékünk legkiválóbl) cipészei által készítve szá llít:

WAGNER ARTHUK CipŐ-gyiijtŐMye ZRIÓYÁRALJ1
Szám Minőség Forint Minőség Forint
Női Chevreau fűzős
3 5 -4 2
1.
625
11.
5-25
3 5 -4 2
1.
»
„
gombos
675
5'75
11.
35—42
1.
„ Box Calf fűzős
5-75
11.
4-75
„
,,
„ gombos
3 5 -4 2
1.
6 II.
5 '„ Chevreau félcipő, fűzős, gombos
vagy spánglis
3 5 -4 2
I.
5 11.
4'—
„ Box Balt félcipő, fűzős, gombos
35—42
vagy spánglis
1.
45 0
II.
350
4 0 -4 6
I.
6'75
11.
5-75
Férfi Chevreau, fűzős
„
„
gombos
4 0 -4 6
I.
7-25
11.
6-25
4 0 -4 6
I.
„ Box Calf fűzős
625
II.
5-25
4 0 -4 6
I.
6-75
5-75
„
,,
„ gombos
11.
I.
4-50
„ Chevreau félcipő, fűzős v. gombos 40—46
5-50
11.
40—46
I,
5-—
11.
4'—
„ Box Calf
„
,
„

N 0X11

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott
egészséges, szép példányok, parmen,
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring,
szercsike és batul legnemesebb fajokkól, ötkilós postakosárral 3-50, ötven
kilós ládával 25, százkilós ládával
45 koronáért.

V ajon ck örték
kiváló finom fajokból, dili, dessn és
szagos császárkörtékből öt kilós posta
kosárral 4 50, tizkilós korással 8 koro
náért, gondosan, lelkiismeretesen és
szavatolt fagymentesen, selyempapirba
csomagolva szállítja utánvéttel Szeles

Pál Nagymaroson, Hont megye.

Minden jo b b üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

len gyermekekkel, testi hibával stb.)
5—500,000 korona vagyonnal fel
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet
keresni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), akiknek komoly szándékuk
vau és gyors házassághoz akadály
nincsen, Írjanak a következő címre:

I j.

S c h le s in g -e r ,

(Deutschland).

Berlin

18.
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„MAGYAR NYOMDA

'1

TURÓCZSZENTMÁRTON, FŐTÉR.
Tulajdonos MOSKÓCZÍ FERENCNÉ.

•

#

®

E lv á lla l é s k é szit m in den, a n y o m d a i
sza k m á b a vágó m u n k ák a t, u. m .: ü zleti
és k e r esk e d e lm i n y o m ta tv á n y o k a t, k ö r le 
velek et, e g y esü le ti é s k e z e lé s i n y o m ta tv á 
nyok at, á rjegyzék ek et, e sk e té si é s báli
m egh ivók at, e lje g y z é si lap ok at, n é v je g y e 
ket, röpiratokat, fa lra g a szo k a t stb. stb.
K ö n y v k ö tészeti m u n k á k legjobb é s le g 
szebb k ivitelb en ju tá n y o sá n k észittetn ek .

S
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorasajtóján. Turéctszentmirton. 1910.

